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 Választott képzés megnevezése: 

□ Esti gimnázium  évfolyam, választott idegen nyelv: angol/német (a megfelelő rész aláhúzandó) 

□ Felnőttoktatás, általános iskola _______ évfolyam 

Iskola rendszerű szakképzések:                                                              

□ Pénzügyi- számviteli ügyintéző 

□ Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

□ Infokommunikációs hálózatépítő és 
üzemeltető technikus 

□ Informatikai rendszer- és alkalmazás-
üzemeltető technikus 

□ Szoftverfejlesztő és tesztelő 
 

 
 
 

 
 

 
             

 

 
Választott helyszín: □ Vásárosnamény, □ Anarcs, □ Mándok, □ Tarpa, □ Pap, □ Döge, □ Nyíribrony 

 A jelentkező személyes adatai: 
 

Név:  Születéskori név:      
Édesanyja leánykori neve:      
Születési hely, idő:     
Lakcím:   
Értesítési cím: (ha eltér a lakcímtől)     
Telefonszám:     

Taj szám:    

E-mail cím:     

Tanulói azonosító:     
 

 
Jogosult árvasági ellátásra? Igen/nem 

Iskolai végzettség: 

Legmagasabb iskolai végzettsége:  , bizonyítványt kiállító iskola neve, bizonyítvány 
kelte/száma: 

 
 

Egyéb szakképzettség:  OKJ száma:     

Általános/Érettségi bizonyítvány száma:  Kelte:    
 
 
Az iskoláról a szükséges tájékoztatást szóban megkaptam, a Házirend egy példányát írásban átvettem, a Pedagógiai Programot 
áttanulmányoztam. A személyi okmányaim (SZIG, Lakcím-, ADÓ-, TAJ-kártya), és előző iskolai végzettségemet igazoló 
bizonyítványom másolati példányait átadtam. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul 
veszem, hogy a megadott személyes adatok a tanulói jogviszony létesítését szolgálják, az Adatvédelmi és adatkezelési 
tájékoztatóban leírtak szerint. 
 
 
 
 
 



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy azonos képzési formában más intézménnyel fennálló tanulói 
jogviszonyom nincs. 
 
Mindezek alapján szeretnék tanulói jogviszonyt létesíteni a Beregi Általános Iskola, Gimnázium és Technikumban. 
 
 
 
Kelt: ……………………………………………                                                 ………………………………. 
                                       tanuló 
 
                                                                                                            Kiskorú esetén:    
                                                                                                                                       ……………………………….      

                                                                                                                              szülő/gondviselő   
   

 
HATÁROZAT 

 
Alulírott Tóth Tamás a Beregi Általános Iskola, Gimnázium és Technikum Igazgatója a tanuló fenti felvételi kérelmét 
elfogadom. Megállapítom, hogy a tanuló .......................... napjától ……………………………. Telephely …………….. 
osztályába tanulói jogviszonyba került az intézménnyel. 
 A tanuló osztályozó vizsgát köteles tenni az alábbi tantárgyakból: 
 
9. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv, német nyelv, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, 
digitális kultúra* 
10. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv, német nyelv, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, 
digitális kultúra* 
 
A tanuló különbözeti vizsgát köteles tenni az alábbi tantárgyakból: 
 
9. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv, német nyelv, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, 
digitális kultúra* 
10. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv, német nyelv, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, 
digitális kultúra* 
 
 A vizsgák időpontja december 1-20. közötti időszakban.   A vizsgaszabályzat és a tantárgyi követelmények az iskola 
honlapján megtalálhatóak. 
Tájékoztatom, hogy ……………………… tanévben iskolánk  a gimnáziumi osztályokban 9., 10., 11. évfolyamokon 612 
tanítási órát, 12. évfolyamon 527 tanítási órát szervez. A mulasztások jogkövetkezményeit a Házirend tartalmazza. 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatást és az indokolást a határozat egyszerűsített jellegére való tekintettel mellőztem.  
 
 
Kelt:…………………………………………                      …..…….…………………..  
                                                                                       igazgató 
 
 
A fenti igazgatói döntés 1 példányát átvettem: 
 
 
Kelt:……………………………………………                                                 ……………………………… 
                                     tanuló 
 
 
 
                                                                                                              Kiskorú esetén: ………………………………               
                                                                                                                                szülő/gondviselő   
 
   *kívántrész aláhúzandó        


